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REGLAMENT PARTICULAR
PROGRAMA HORARI
Data
26/07/22
09/08/22
05/09/22
06/09/22
13/09/22
15/09/22

Hora
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

16/09/22

16.00
16.15
18.30
18.30

17/09/22

18/09/22

Dorsals

18.00
18.15
20.30

08.00
08.00
08.20
08.30
14.05
15.15
20.15
21.30
22.05
+ 30

10.30

Acte a realitzar
Publicació del reglament
Apertura inscripcions
Tancament inscripcions
Publicació llista d’inscrits oficial
Publicació itinerari – Road-Book
Apertura accés parc participants

Lloc
www.ralliandorra.com

Verificacions Administratives
Verificacions Tècniques
1ª reunió dels Comissaris Esportius
Cerimònia de Sortida

Aparcament Prada Casadet

Apertura oficina permanent
Hora límit entrada en el parc
Entrega carnet de ruta 1ª Etapa
Sortida 1ª Secció 1r participant
Arribada 2ª Secció 1r participant
Sortida 3ª Secció 1r participant
Arribada 5ª Secció 1r participant
2ª reunió dels Comissaris Esportius
Publicació classificació final provisional
Publicació classificació final oficial
Apertura del parc tancat

Automòbil Club d’Andorra
Aparcament Prada Casadet

Cerimònia d’entrega de trofeus

Casa de la Vall

Aparcament Prada Casadet

Automòbil Club d’Andorra
Pont de la Rotonda

Automòbil Club d’Andorra
www.ralliandorra.com
Aparcament Prada Casadet

TAULÓ D’ANUNCIOS I COMUNICATS OFICIAL (ON LINE)
www.ralliandorra.com
ORGANITZADOR / OFICINA PERMANENT
ACA · AUTOMÒBIL CLUB D’ANDORRA
C/ Babot Camp, 13 · AD500 Andorra la Vella
Tel:
+ (376) 803 400 / +(376) 344 375 (durant la Prova)
E-mail: esportiva@aca.ad
Web:
ralliandorra.com
DATES i HORARIS DE L’OFICINA PERMANENT
Fins el 16/09/22
Dissabte 17/09/22
Domingo 18/09/22

De 09.00h a 18.00h de dilluns a divendres
De 08:00h a 23:00h
De 08:00h a 12:00h

TELÈFONO PER A PARICIPANTES DURANT LA PROVA
+ (376) 344 375
PROGRAMA REUNIONS COMISSARIOS ESPORTIUS
16/09/22 a les 18.30h
17/09/22 a les 21.30h
ORGANIZACIÓ
DEFINICIÓ DE LA PROVA
Prova de velocitat en carretera tancada per a vehicles clàssics, que se celebrarà els dies 16, 17 i 18 de setembre
del 2022 segons el Codi de la Circulació vigent a Andorra, el Reglamento particular de la prova i els seus annexes.
El CEI serà d’aplicació en els aspectes generals, de procediment, reclamacions i d’apel·lació.
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OFICIALS
Responsable d’organització
Comissaris Esportius (president)
Comissaris Esportius
Director de carrera
Responsable de seguretat
Responsable de secretaria
Relacions amb els competidors
Comissaris tècnics

Responsables de tram
Relaciones premsa
Cronometratge

Sr. Toti Sasplugas
Sr. Josep Besolí
Sr. Josep Sala Bonada
Sr. Fernando Casadevante
Sr. Andreu Ribolleda
Sr. Joel Capdevila
Sra. Berta López
A designar
Sr. Adrià López
Sr. Jorge Castro
A designar
Sr. Jordi Serracanta
Sr. Xevi Navarro
Sr. Josep Autet
Sra. Paola Pereira
Sr. Miquel Naudi

IDCU 003
IDCU 001
NORS 002
IDCU 002
NDCU 002
NSCU 001
NOCT 013
NOCT 555
NDCU 007
NDCU 001
SPR 001
SPR 002
NOCR 001

IDENTIFICACIÓ DELS COMISSARIS
Comissaris de seguretat del tram cronometrat
Comissaris de ruta
Altre Comissaris
Premsa professional prèviament acreditada

Armilla Taronja
Armilla groga
Acreditació
Armilla premsa

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT
Número d’etapes:
Número de seccions:
Número total de trams cronometrats:
Número de trams diferents:
Distancia total de trams cronometrats:
Distancia total dels trams d’enllaç:
Distancia total del ral·li:

2
5
10
4
87 Km
241 Km
326 km

CONCURSANTS ADMESOS
CONDUCTORS
Esportistes majors d’edat amb carnet de conduir vigent i amb llicència esportiva de pilot vàlida per l’any en curs,
expedides per una AEN reconeguda per la FIA, sempre que les mateixes siguin vàlides en el seu país per a la
categoria i/o modalitat convocada i que compleixin amb els requisits establerts per FIA, incloent la preceptiva
autorització de l’AEN d’origen.
COPILOTOS
Esportistes majors de 16 anys i amb llicències esportives de pilot o copilot vàlides per l’any en curs, expedides per
una AEN reconeguda per la FIA, sempre que les mateixes siguin vàlides en un país per la categoria i/o modalitat
convocada i que compleixin amb els requisits establerts per la FIA, incloent la preceptiva autorització de l’AEN
d’origen.
VEHICLES ADMESOS / CATEGORIES I CLASSES
CATEGORIES DE VELOCITAT (conforme al annex J del CEI)
Vehicles històrics de competició (Gr. 1, 2, 3 o 4, A, N o B) fabricats i homologats fins el 31/12/1990
PRE 75
PRE 81
PRE 85
PRE 90

vehicles construïts i homologats fins 31/12/1975
vehicles construïts i homologats del 01/01/1976 al 31/12/1981
vehicles construïts i homologats del 01/01/1982 al 31/12/1985
vehicles construïts i homologats del 01/01/1986 al 31/12/1990

CLASSES DE VELOCITAT (conforme al annex J del CEI)
CLASSE PRIMERA

vehicles de cilindrada inferior a 1.300cc
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CATEGORIES DE DEMOSTRACIÓ
LEGEND

Vehicles històrics de competició (Gr. 1, 2, 3 o 4, A, N o B) segons les descripcions tècniques
originals de la seva homologació de l’època, construïts i homologats fins el 31/12/1993.

REPLICA

Vehicles històrics de competició amb variacions tècniques respecte a les descripcions tècniques
de la seva homologació de l’època, construïts i homologats fins el 31/12/1993.

TRIBUTE

Vehicles històrics de competició ex oficials (Gr. 1, 2, 3 o 4, A, N o B) segons les descripcions

tècniques originals de la seva homologació de l’època construïts i homologats fins el
31/12/2000.
LIMIT D’EQUIPS ADMESOS
80 equips
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
Sol·licitud d’inscripció a:
Tancament d’inscripcions:

www.ralliandorra.com
05/09/22 a las 12.00h

Sols s’acceptarà la sol·licitud d’inscripció si:
Està degudament complimentada.
Va acompanyada dels drets d’inscripció.
Va acompanyada d’una fotografia del vehicle.
Va acompanyada d’un breu text esportiu de l’equip i/o equip.
L’organitzador es reserva el dret de refusar una inscripció d’acord amb l’establert en l’article 3.14 del CEI.
DRETS D’INSCRIPCIÓ
Drets d’inscripció / acceptant la publicitat de l’organitzador

440€

Drets d’inscripció / Sense acceptar la publicitat de l’organitzador

880€

La inscripció inclou el dinar del dissabte durant el re-agrupament en el parc de participants tant per pilot com per
copilot.
RETORN DELS DRETS D’INSCRIPCIÓ
Si la inscripció és rebutjada per l’organitzador.
Si el ral·li no es disputa.
Als participants que comuniquin la seva baixa abans del dia i hora del tancament de les inscripcions.
DORSALS I PUBLICITAT
DORSALS (entregats pel organitzador)
Dorsals amb publicitat obligatòria:
Portes davanteres, dreta i esquerra.
Dorsals circulars:
Vidre davanter (part superior esquerra)
Vidre posterior (part superior esquerra)
NOM dels PARTICIPANTS
La inicial del nom i dels cognoms del pilot i del copilot hauran de figurar sobre els laterals del vehicle.
DESENVOLUPAMENT DEL RAL·LI
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ / HORA OFICIAL
Publicació del recorregut i Road-book on line:
Entrega del Road-Book:
Entrega de los dorsals:
Entrega del carnet de ruta 1ª etapa:

13/09/22 a www.ralliandorra.com
Verificacions Administratives del 16/09/22
Verificacions Administratives del 16/09/22
08.20h del 17/09/22 al parc de participants.
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CERIMONIA DE SORTIDA
Se celebrarà el divendres 16/09/22 de las 18.30h a las 20.30h i serà obligatòria la seva assistència per a tots els
participants inscrits a la prova.
SORTIDA DEL RAL·LI
Una vegada rebut el Carnet de Control, els equips deuran presentar-se en el CH 0 de Sortida a l’hora prevista.
Aquest CH està sotmès a les mateixes regles de procediment de control que la resta de CH del Ral·li.
Presentar-se amb retard a aquesta convocatòria comportarà una penalització.
TROFEUS
GENERAL SCRATCH (final oficial)

Primer equip classificat

PRE 75
PRE 81
PRE 85
PRE 90

5 primers equips classificats
5 primers equips classificats
5 primers equips classificats
5 primers equips classificats

CLASSE 1

5 primers equips classificats

RECONEIXEMENTS
Els reconeixements previs als trams estan estrictament supervisats pel organitzador i per les autoritats de tràfic
locals.
Normes
Sols estan autoritats a efectuar reconeixements els vehicles de sèrie i sense cap distintiu de publicitat.
No està permès sortir del carril dret (si està senyalitzat).
No està permès superar el límits de velocitat de la via.
Cedir la prioritat als senderistes i/o ciclistes.
Andorra i les seves carreteres de muntanya són un escenari ideal pel esport del motor, però també per a la pràctica
del senderisme en família o ciclisme esportiu, és obligació de l’organitzador garantir la seguretat de tots els usuaris
abans i durant la prova per preservar el futur del ral·li.
Es responsabilitat dels participants evitar situacions de perill i/o accidents durant els reconeixements, fomentar l’ús
segur de la calçada i respectar als veïns garantint el futur del ral·li.
Qualsevol incompliment d’aquestes normes i/o de les normes de circulació (detectada pel organitzador o per les
autoritats competents) suposarà l’exclusió de l’equip sense dreta a reclamació.
PARC PARTICIPANTS / PARC D’ASSISTÈNCIA / PARC TANCAT FINAL
Les assistències només es realitzaran en la zona destinada a tal efecte.
Està permès proveir-se de carburant en el parc d’assistència i en les Estacions de Servei.
Assistència:

Aparcament Prada Casadet
Horari:
Del 15/09/22 a les 12.00h Fins el 18/09/22 a les 12.00h

Parc Tancat final:

Aparcament Prada Casadet
Dia
Dissabte 17/09/22
Hora obertura: 22.05h

VEHICLES AUTORITZATS EN EL PARC D’ASSISTÈNCIA
Màxim d’un vehicle d’assistència per equip inscrit tindran accés al Parc d’Assistència i no serà autoritzada l’entrada a
cap vehicle que no porti la placa d’ “Asistencia” facilitada pel organització enganxada en la part superior dreta del
parabrises davanter.
Queda totalment prohibit aparcar vehicles que no siguin pròpiament d’assistència dins aquest parc.
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RE-AGRUPAMENT
El Re-agrupament es realitzarà en la zona destinada a dit efecte, que estarà detallada en el Road-Book. El reagrupament es realitzarà en el mateix parc d’assistència, podent realitzar les reparacions escaients durant el mateix.
ITINERARI HORARI / MAPA GENERAL
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OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS
Respectar el Codi de la Circulació i el Reglament de la prova, així como les instruccions dels oficials i membres de
l’organització.
Els participants han de respondre personalment de la seva pròpia responsabilitat civil front a tercers i alliberar
l’organitzador de tota responsabilitat derivada del us del vehicle pel que fa a danys materials o corporals que poden
ser víctimes o responsables, en els trams d’enllaç, pel simple fet d’inscriure’s a la prova.
Cada vehicle participant deurà portar un triangle vermell reflectant. En cas de parada del vehicle en un tram
cronometrat, deurà ser col·locat per un membre del equip, de forma visible, a una distancia de com a mínim 50
metres abans del vehicle amb la finalitat d’avisar als pilots següents. Es recorda als participants l’obligatorietat del
compliment de la normativa referent al “SOS” i “OK” incloses en el Road-Book.
En cas d’un accident que no hagi provocat ferits que precisin atenció mèdica immediata,
mostrar clarament als 3 vehicles següents participants. Si l’equip abandona el vehicle deurà de
posar la senyal d’ “OK” de manera visible per a la resta de participants.

Els equips tenen l’obligació de comunicar a l’organització la seva situació en cas d’abandonament de la prova o la
seva intenció de retirar-se trucant al telèfon de l’organització (+376) 344 375.
Si pel contrario es necessita atenció mèdica urgent, la senyal d’ “SOS” s’haurà de mostrar, si
es possible, als 2 vehicles.
L’Organització facilitarà el número del telèfon d’Emergència de la Direcció de Carrera durant
el desenvolupament del ral·li que els participants deuran enganxar, una al exterior i l’altra al
interior del vehicle, en llocs fàcilment visibles.
Els equips tenen l’obligació de comunicar a l’organització la seva situació en cas d’accident o en cas d’accident dels
altres participants trucant al telèfon d’emergència (+376) 329 324.
L’ús de dit telèfon és exclusivament per atendre situacions d’emergència i els participants deuran d’utilitzar-lo, sempre
que els sigui possible, per indicar les seves necessitats d’atenció tant mèdica com de rescat del vehicle i atendre les
possibles trucades que es rebin a la Direcció de Carrera i s’interessin per la seva seguretat.
Els equips han de resoldre qualsevol problema (avaries, itinerari, punxades, manca de combustible...) pels seus propis
medis.
BANDERES VERMELLES
En cas d’incident en un tram cronometrat, i baix la competència exclusiva del Director de Carrera, s’ordenarà el
desplegament de banderes vermelles.
Es recorda als participants l’obligació de complir l’estipulat segons és detalla a continuació:
· Aquells participants als que se’ls ensenyi la bandera vermella, deuran reduir la velocitat de immediatament i seguir
les instruccions dels Comissaris de Ruta i/o dels membres dels vehicles de seguretat amb els que es trobin.
· No respectar aquesta norma comportarà penalització segons criteri dels Comissaris Esportius.
RELACIONS AMB ELS COMPETIDORS
Pla de treball dels Oficiales encarregats de les relacions amb els participants. Aquests oficials estaran presents com
a mínim a:
· Les Verificacions administratives i tècniques.
· Secretaria permanent del Ral·li.
· Sortides del Ral·li.
· Parcs de re-agrupament.
· Arribada del Ral·li.
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VERIFICACIONS
VERIFICACIONS ADMINISTRATIVES
Lloc:
Telèfon de contacto:
Data:
Hora:
Responsable

Aparcament Prada Casadet (Andorra la Vella)
(+ 376) 344 375
Divendres 16/09/22
16.00h a 18.00h
Sra. Berta López

Documents:

Permís de circulació vigent del vehicle.
Assegurança RC del vehicle.
Carnet de conduir del conductor.
Llicència de velocitat pilot + Autorització de participació al estranger de la seva ASN.
Llicència de velocitat copilot + Autorització de participació al estranger de la seva ASN.

VERIFICACIONS TÈCNIQUES
Lloc:
Dia:
Hora:

Aparcament Prada Casadet (Andorra la Vella)
Divendres 16/09/22
16.15h a 18.15h

Elements a revisar del vehicle
Elements de seguretat conforme al annex J del CEI
Neumàtics
Dorsals
Els vehicles que presenten un passaport tècnic FIA (HTP), PTVI (RFEdA) PVH (FFSA) o FCA els seran acceptades
totes les modificacions que consten en el passaport.
Equipaments a revisar del participants
Equipament i vestimenta de seguretat conforme al annex J del CEI
NIVELL DE SOROLL DELS VEHICLES
Nivell màxim de soroll permès: 100 dB mesurat a 2m del vehicle i a un règim motor del 75%
NEUMÀTICS
Segons la reglamentació FIA per a ral·lis d’asfalt històrics.
Estan prohibits els neumàtics “slick”, “slick ratllats” o neumàtics amb “mouse”
ORDR DE SORTIDA
Tribute / Legend / Replica / Pre 90 / Pre 85 / Pre 81 / Pre 75
CLASSIFICACIONS I TROFEUS
CLASSIFICACIONS
GENERAL SCRATCH

(Categories Pre 75 + Pre 81 + Pre 85 + Pre 90)

PRE 75
PRE 81
PRE 85
PRE 90

Vehicles construïts i homologats fins 31/12/1975
Vehicles construïts i homologats del 01/01/1976 al 31/12/1981
Vehicles construïts i homologats del 01/01/1982 al 31/12/1985
Vehicles construïts i homologats del 01/01/1986 al 31/12/1990

CLASSE 1

Vehicles de les categories Pre 75 + Pre 81 + Pre 85 + Pre 90 de cilindrada
inferior a 1.300cc

EMPATS
En cas d’empat en la classificació final de la prova, es solucionarà seguint l’ordre de les següents consideracions:
· El que millor puntuació tingui en el primer tram.
· El que millor puntuació tingui en successius trams.
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RECLAMACIONS
Després de la publicació de resultats se establirà un termini de 30’ per possibles reclamacions (per escrit i amb una
fiança de 1.000€) després de l’esmentat termini es publicaran les classificacions finals oficials.
ENTREGA DE TROFEUS
Dia:
Hora:
Lloc:

Diumenge 18/09/22
10.30h
Casa de la Vall (Andorra la Vella)
DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA

TRAMS D’ENLLAÇ
En els trams d’enllaç els equips han de respectar el Codi de la Circulació i els límits de velocitat permesos, els
comissaris esportius poden dictaminar de manera immediata i “in situ” l’exclusió de la prova d’un equip si s’observa
un comportament antiesportiu o perillós en aquests trams, molt especialment en el pas de vehicles per poblacions o
cascs urbans.
TRAMS DE VELOCITAT
Els trams de velocitat seran els que determinaran, junt amb les penalitzacions, la classificació final de la prova.
US DEL CASC
És obligatori l’ús del casc en els trams de velocitat pel conductor i copilot.
Està prohibit l’ús del casc en els trams d’enllaç.
CONTROLS HORARIS
Els Controls Horaris serviran per verificar que els equips segueixin l’itinerari establert en el Road-book i per
determinar les penalitzacions que s’hagin d’aplicar a cada equip.
Els horaris d’aquests Controls Horaris estan determinats pel “Carnet de Ruta”.
En els Controls Horaris hi haurà un comissari que registrarà l’hora de cada equip, dit registre serà inapel·lable.
L’hora de pas pel control horari serà apuntada en el carnet de ruta per el comissari.
En els Controls Horaris penalitza tant l’avançament (60 segons per minut o fracció), com el retard (10 segons per
minut o fracció). En canvi, el final de ral·li, penalitza sols el retard, a raó de 10 segons per minut o fracció.
ANUL·LACIÓ D’UN CONTROL HORARI
Si en un Control Horari, el 20% dels equips penalitzaran per avançament o per retard, aquest control podrà ser
anul·lat a decisió dels Comissaris Esportius.
INTERRUPCIÓ D’UN TRAM DE VELOCITAT
Si per alguna raó, un tram no pot ser disputat per més d’un equips, l’atribució de punts serà a decisió dels Comissaris
Esportius.
TIEMPS ADJUDICATS PEL COL·LEGI DE COMISSARI ESPORTIUS
Si per qualsevol circumstància el temps d’un participant no pot ser cronometrat, el col·legi de comissaris esportius
prendrà la decisió més esportiva i justa per adjudicar-li uns punts de manera inapel·lable.
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PENALITZACIONS
Motiu

Penalització

Per superar la velocitat permesa en un tramo d’enllaç

EXCLUSIÓ

Avançament en un C.H

60 segons per minuto

Retard en un C.H

10 segons per minuto

Entrar en Zona de C.H en direcció contrària al itinerari

EXCLUSIÓ

Pèrdua del Carnet de Ruta

EXCLUSIÓ

No entregar el Carnet de Ruta

EXCLUSIÓ

No portar el casc dins d’un tram cronometrat

EXCLUSIÓ

Portar el casc posat en un tram d’enllaç

EXCLUSIÓ

Una infracció de la Codi de la Circulació

EXCLUSIÓ

Por comportament antiesportiu

EXCLUSIÓ

Parar el vehicle bloquejant el tram

EXCLUSIÓ

No avisar al organitzador del abandonament

EXCLUSIÓ

Circular amb una persona no autoritzada dins del vehicle

EXCLUSIÓ

DISPOSICIONS COMPLEMENTARIES
Els concursants autoritzen al organitzador a fer us del seu nom i de les corresponents imatges, a tot allò que afecti a
la prova, així com el dret exclusiu d’utilitzar-les.
El comitè organitzador nombra como jutges de fet a tots els oficials de la prova.
Qualsevol altra qüestió no contemplada en el present reglament particular, serà decidida pel col·legi de Comissaris
Esportius.

Andorra la Vella, 26 / 07 / 2022
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